


























































1 الصف الخامس ا䐧لبتدائي - الفصل الدراسي ا䐣لول      

تخير الصواب مما بين القوسين : ١
) خمس - ث䐧لث - أربع - اثنتان ( - أنواع العبادات التي تنظم ع䐧لقاتنا وحياتنا :   1 

) إلقاء الس䐧لم - القسوة على الحيوان - عدم التبسم - الغش ( - من صور الود بين البشر :   2 

) المدينة المنورة - الطائف - مكة - فلسطين ( - هاجر المسلمون إلى :   3 

- صحب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في الهجرة :  4 

) عمر بن الخطاب - علي بن أبي طالب - أبو بكر الصديق - عثمان بن عفان (  
- استعان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بـ  ليخفي بغنمه آثار ا䐣لقدام في طريق الهجرة .  5 

) عامر بن فهيرة - علي بن أبي طالب - عبدالله بن أريقط - عمر بن الخطاب (  
- الذي نام في فراش الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يوم الهجرة :  6 

) أبو بكر الصديق - علي بن أبي طالب -عمر بن الخطاب - عبدالله بن أريقط (  
- ترك الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ليرد ا䐣لمانات إلى أهلها .  7 

) عامر بن فهيرة - عبدالله بن أريقط - أبو بكر الصديق - علي بن أبي طالب (  
- استعان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بـ  ليدله على طريق للوصول إلى المدينة .  8 

) أبو بكر الصديق - علي بن أبي طالب - عبدالله بن أريقط - عامر بن فهيرة (  
) حراء - ثور - أحد - بدر ( - مكث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأبو بكر في غار  لمدة ث䐧لثة أيام .   9 

10- سبق أبو بكر z رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص في دخول الغار لـ :
) يعد الطعام - يتأكد من عدم وجود شخص بداخله - يسد جحور الحيات والعقارب - يستريح (  

11- كانت  تحضر الطعام للرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأبي بكر أثناء الهجرة .
) عائشة بنت أبي بكر - أسماء بنت أبي بكر - حفصة بنت عمر - زينب بنت جحش (  

12- كان  يأتي بأخبار قريش للرسول ملسو هيلع هللا ىلص وقت الهجرة .
) عبدالله بن أبي بكر - عبدالله بن عمر - عبدالله بن عمرو - عبدالله بن الزبير (  

13- تتبع سراقة بن مالك الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأبا بكر z لـ :
) يحصل على المكافأة من قريش - يكون أمير القبائل - يعلن إس䐧لمه - يكون دليلهما في الطريق (  

مراجعة شاملة في مادة التربية الدينية 
للصف الخامس ا䐧لبتدائي
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) ستة - خمسة - سبعة - ثمانية ( 14- استمرت رحلة هجرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  أيام . 
) قريش - خزاعة - هوازن - ثقيف ( 15- قبيلة ) أم معبد ( تسمى : 

16- تسمى السيدة أم معبد بـ :
) خديجة بنت خويلد - أسماء بنت أبي بكر - حفصة بنت عمر - عاتكة بنت خالد (  
) مصر - فلسطين - العراق - اليمن ( 17- ولد موسى p في : 
) إبراهيم - يوسف - إسحاق - يعقوب ( 18- نبي الله الذي لقب بإسرائيل : 
) الصوم - الص䐧لة - الزكاة - الحج ( 19- العبادة الوحيدة التي فرضت من غير وحي : 
) ليلة ا䐥لسراء والمعراج - ليلة السبت - ليلة القدر - ليلة العيد ( 20- فرضت الص䐧لة في : 
) الصوم - الزكاة - الحج - الص䐧لة ( 21-  هي الركن الثاني من أركان ا䐥لس䐧لم . 
) ث䐧لث - أربع - خمس - ست ( 22- بني ا䐥لس䐧لم على : 
) الواجب - الفرض - المحرمات - السنن ( 23- أقوال وأفعال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص تسمى بـ : 
) العقل - القلب - البيت - العمل ( 24- النية محلها : 

25- دعاء  بين تكبيرة ا䐥لحرام وقبل قراءة سورة الفاتحة .
) ا䐧لستخارة - السجود - قضاء الحاجة - ا䐧لستفتاح (  
) أربع ركعات - ركعتان - ث䐧لث ركعات - ركعةواحدة  ( 26- ص䐧لة الجمعة : 
) فرض - مكروهة - سنة - واجبة ( 27- ص䐧لة العيد : 
) الحج - الص䐧لة - الصوم - الزكاة ( 28- الوقوف بعرفة هو الركن ا䐣لعظم في : 
) ركعتان - أربع ركعات - ركعة واحدة - ث䐧لث ركعات ( 29- ص䐧لة العيدين : 
) دعاء به نداء - رجاء - رحمة - ثقة بالله تعالى ( 30- الص䐧لة تبدأ بالتكبير ومعناه : 

31 - تنتهي الص䐧لة بـ  ؛ تأكيًدا لخضوعنا وتسليمنا لله تعالى .
) الرجاء - الدعاء - التسليم - السجود (  

32 - الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين في الص䐧لة بقدر :
) ركعة واحدة - تسبيحة واحدة - آية واحدة - سورة واحدة (   
) p عيسى - p موسى - p محمد ملسو هيلع هللا ىلص - إبراهيم ( 33 - أنزل القرآن الكريم على سيدنا : 
) p الله سبحانه وتعالى - موسى - p الرسول ملسو هيلع هللا ىلص - جبريل ( 34 - القرآن الكريم هو ك䐧لم : 

) ليلة القدر - ليلة ا䐥لسراء والمعراج - ليلة العيد - ليلة الجمعة (  35 - نزل القرآن الكريم كام䐧ًل في : 
) المال - الملك - الحكمة - السلطة ( 36 - وهب الله l سيدنا لقمان : 
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) ا ، و ، ي - ر ، ن ، ت - ف ، م - و ، ب ( 37 - الحروف التي تنطق من الجوف هي : 
38 - القرآن الكريم معجزة من نواح عديدة ، منها :

) عدد الصفحات - اللغة - ترتيب ا䐣لجزاء - ترتيب ا䐣لحزاب (  
) ماضية فقط - حاضرة فقط - مستقبلة فقط - ماضية وحاضرة ومستقبلة ( 39 - أخبر القرآن بأحداث : 
) حاقًدا - متكبًرا - راضًيا - كسو䐧ًل ( 40 - أخو صاحب الجنة كان : 

41 - اسم الله القدوس يجعلنا  أذهاننا من تصور أي نقص في صفات الله تعالى .
) نشك - نطّهر - نقنع - نوافق (  

. l لل رؤية  في كل ما صنع الله䐧42 - نستطيع أن نحيا باسم الله تعالى القدوس من خ
) النقص - العيوب - الكمال - البيان (  
) مكة - الطائف - المدينة المنورة - اليمن ( 43- تقع قرية قباء في : 

44- لحق  بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص في قباء . 
) أبو بكر الصديق - علي بن أبي طالب - عثمان بن عفان - عمر بن الخطاب (  
) أسبوًعا - ث䐧لثة أيام - شهًرا - بضعة أيام ( 45- استقر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في قباء : 
) مكة - قباء - الحبشة - الطائف ( 46- بنى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أول مسجد في : 
) أبي أيوب ا䐣لنصاري - أبي بكر - عثمان - عبد الرحمن بن عوف ( 47- وقفت ناقة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أمام دار : 

: z 48- أول عمل قام به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بعد نزوله بدار أبي أيوب
) محاربة ا䐣لعداء - إرسال السفراء - بناء المسجد - المؤاخاة (  
) اليمن - مكة - الطائف - المدينة ( 49- يوجد المسجد النبوي في: 
) أهل مكة - ا䐣لنصار - اليهود - الكفار ( 50- آخى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بين المهاجرين و : 

51- العمل الثاني الذي قام به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في المدينة :
) المؤاخاة - بناء المسجد - محاربة ا䐣لعداء - صحيفة المدينة (  
) مكة - المدينة - الرضوان - الطائف ( 52- قام الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بعمل صحيفة: 

53- تمت صحيفة المدينة بدار :
) أنس بن مالك - أبي بكر الصديق - علي بن أبي طالب - أبي أيوب ا䐣لنصاري (  

) الخروج من المدينة - الذهاب إلى مكة -  54- أسس رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص صحيفة المدينة لـ : 
التعايش مع اليهود على أسس الس䐧لم - عدم التعامل مع غير المسلمين (  
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55- لقب  برأس المنافقين لحقده على رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص .
) عبدالله بن أبي بكر - عبدالله بن عمر - عبدالله بن أبي بن سلول - عبدالله بن عمرو (  

56- لم يشارك زيد بن أرقم في غزوتي بدر وأحد لـ :
) انشغاله مع أهله - صغر سنه - انشغاله في التعليم - عدم استعداده (  
) سدوم - الشام - مصر - الحجاز ( 57- عاش موسى p في : 
) العراق - الحجاز - مدين - ثمود ( 58- رحل موسى p إلى : 
) إحياء الموتى - الناقة - تسخير الرياح - تحول العصا (   : p 59- من معجزات نبي الله موسى
) الشدة - القسوة - الرفق - العنف ( 60- دعا موسى فرعون ل䐥ليمان برب العالمين بـ : 
) ا䐣لردن - اليمن - فلسطين - سيناء ( 61- نزل الوحي على موسى p في : 
) الحذاء - الشراب - الخف - غطاء الرأس ( 62- الجورب هو : 
) أسفل القدم - ا䐣لصابع - العظمتان البارزتان فوق القدم - الكوعان ( 63- الكعبان هما : 
) ث䐧لثة أيام - يوم وليلة - أسبوع - خمسة أيام ( 64- مدة المسح على الخفين أو الجوربين للمقيم : 

65- مدة المسح على الخفين أو الجوربين للمسافر  بلياليها .
) يوم وليلة - ث䐧لثة أيام - خمسة أيام - أسبوع (  
) الركوع - السجود - النية - التكبير ( 66- من أركان التيمم : 
) يومان - فرضان متواص䐧لن - فرض منفصل - خمس صلوات ( 67- مدة التيمم : 

ا䐥لجابات :
 ١ ( 1 - أربع   2 - إلقاء الس䐧لم   3 - المدينة المنورة    4 - أبو بكر الصديق    5 - عامر بن فهيرة 

  6 - علي بن أبي طالب   7 - علي بن أبي طالب    8 - عبدالله بن أريقط   9 - ثور

12- عبدالله بن أبي بكر 11- أسماء بنت أبي بكر   10- يسد جحور الحيات والعقارب  
16- عاتكة بنت خالد 15- خزاعة   14- ثمانية   13- يحصل على المكافأة من قريش  

21- الص䐧لة  20- ليلة ا䐥لسراء والمعراج  19- الص䐧لة  18- يعقوب  17- مصر  
26- ركعتان 25- ا䐧لستفتاح  24- القلب  23- السنن   22- خمس  

31- التسليم  30- دعاء به نداء  29- ركعتان   28- الحج  27- سنة 
36- الحكمة  35- ليلة القدر  34- الله سبحانه وتعالى  33- محمد ملسو هيلع هللا ىلص   32- تسبيحة واحدة  

41- نطهر  40- راضًيا  39- ماضية وحاضرة ومستقبلة   38- اللغة   37- ا ، و ، ي 
46- قباء  45- بضعة أيام  44- علي بن أبي طالب  43- المدينة المنورة   42- الكمال 

51- المؤاخاة  50- ا䐣لنصار  49- المدينة   48- بناء المسجد   47- أبي أيوب ا䐣لنصاري 
54- التعايش مع اليهود على أسس الس䐧لم 53- أنس بن مالك   52- المدينة 

59- تحول العصا  58- مدين   57- مصر  56- صغر سنه   55- عبدالله بن أبي بن سلول 
63- العظمتان البارزتان فوق القدم  62- الشراب  61- سيناء   60- الرفق 

67- فرض منفصل 66- النية   65- ث䐧لثة أيام  64- يوم وليلة 
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ضع ع䐧لمة )✓( أو )✗( : ٢
- العبادة هي طاعة الله تعالى في كل ما يحبه ويرضاه من قول وفعل في الظاهر والباطن .     1

- من أفعال العبادة الص䐧لة والصوم وعدم إيذاء النفس .    2
- تعد معاملة ا䐢لخرين باحترام والحفاظ على حقوقهم من أنواع العبادة بيننا وبين ا䐢لخرين .    3

- عبادة الله تعالى تكون بالص䐧لة والصوم فقط .     4
- خلقنا الله l في الدنيا لنعبده .    5

  . l لية الكريمة ؛ أي ليعرفوا ربهم ويطيعوه䐢ل ليعبدون « في ا䐧من معاني » إ -  6
- خلق الله ا䐣لرض ل䐥لنسان ليستمتع بها ويفسد فيها .     7

- الودود اسم من أسماء الله الحسنى .    8
- أحكام النون الساكنة والتنوين قسم من أقسام علم التجويد .    9

10- حروف ا䐥لظهار الحلقي تختصر في كلمة » يرملون « . 
11- ع䐧لمة ا䐥لق䐧لب بالمصحف تكون بالحرف » م « .  

12- تنطق النون الساكنة أو التنوين بدون غنة بعد حروف ا䐥لظهار الحلقي .  
13- حروف ا䐥لخفاء سبعة عشر حرًفا .  

14- هاجر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من مكة إلى الطائف .  
15- تآمرت قريش على قتل النبي ملسو هيلع هللا ىلص .  

16- اختبأ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبه في غار حراء أثناء الهجرة .  
17- صحب علي بن أبي طالب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أثناء الهجرة .  

18- غمرت بركة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص غنم أم معبد .  
19- أطلق على يثرب بعد الهجرة اسم المدينة المنورة .  
20- استقبل أهل المدينة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالحزن والبكاء .  

21- كانت خيمة أم معبد تقع بين مكة والمدينة .  
22- الرسول ملسو هيلع هللا ىلص رحمة للمسلمين فقط .  

23- التقت أم معبد برسول الله ملسو هيلع هللا ىلص في مسجد قباء .  
24- كانت أم معبد مسلمة عندما جاء رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إلى خيمتها .  

25- رغم أن الشاة لم يكن بها لبن فإن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمسك بها ودعا لها وسمى الله وحلبها .  
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26- كان فرعون ملًكا عاد䐧ًل صالًحا .  
27- نشأ موسى p في بيت فرعون .  

28- أمر فرعون بقتل إناث بني إسرائيل .  
29- كانت أم موسى تؤمن بالله تعالى .  

30- كانت آسية امرأة فرعون طيبة صالحة .  
31- تحقق وعد الله مع أم موسى .  

32- الص䐧لة ركن من أركان ا䐥ليمان .   
33- فرضت الص䐧لة من غير وحي ، في ليلة ا䐥لسراء والمعراج .  

34- معنى الص䐧لة في الشريعة ا䐥لس䐧لمية الدعاء .  
35- معنى الص䐧لة في اللغة الدعاء .   

36- الص䐧لة فرض على كل مسلم عاقل بالغ .  
37- الط䐧لة تكفر صغائر الذنوب .  

38- تتكون الص䐧لة من أركان وسنن .   
39- يمكن ترك ركن من أركان الص䐧لة دون أن تبطل الص䐧لة .  

40- القيام بسنن الص䐧لة واجب في الص䐧لة .   
41- ص䐧لة الجمعة أربع ركعات .  

42- ص䐧لة العيدين فرض على كل مسلم .   
43- ص䐧لة عيد الفطر تأتي بعد صيام رمضان .  

44- ص䐧لة عيد ا䐣لضحى تأتي بعد الوقوف بعرفة .  
45- ص䐧لة الجمعة تصلى كل أسبوع في وقت ص䐧لة العصر .   

46- ص䐧لة العيدين من أبواب الشكر لله .  
47- الخطبة في ص䐧لة الجمعة وص䐧لة العيدين تكون بعد الص䐧لة .  
48- إهمال الثياب عند الص䐧لة من ا䐣لعمال المستحبة في الص䐧لة .  

  . p 49- أنزل القرآن الكريم على سيدنا موسى
50- نزل القرآن الكريم بأكثر من لغة .   

51- عدد سور القرآن 124 سورة .  
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52- من معاني كلمة القرآن الجمع .  
53- من أسماء القرآن الكريم الفرقان والتنزيل .  

54- نزل القرآن الكريم في ليلة النصف من شعبان .  
55- زوال ما عند ا䐥لنسان من نعم قد يكون نعمة أكبر .   

56- القدوس اسم من أسماء الله الحسنى .  
57- أسماء الله تعالى لها المعاني نفسها في المخلوقات .  

58- الله تعالى له ما 䐧ل يحصى من ا䐣لسماء والصفات .   
59- نفهم صفات الله تعالى بما يليق به l وفي إطار أنه k ليس كمثله شيء .  

60- صفات الله تعالى لها ا䐣لسماء نفسها في المخلوقات .   
61- أوصى لقمان الحكيم ابنه بالص䐧لة والصبر .  

62- الشرك ظلم للنفس .  
63- خفض الصوت من آداب الحديث .  

64- جميع الحروف تخرج من مكان واحد وهو الفم .  
65- تخرج الحروف ) ا ، و ، ي ( من الجوف في حالة المد فقط .   

66- الحلق فيه مخارج لخمسة أحرف .  
67- الخيشوم هو التجويف ا䐣لنفي ويخرج منه صوت الغنة .  

68- المعجزة تأتي على أيدي ا䐣لنبياء r ؛ لتثبت 䐣لقوامهم أنهم مرسلون من عند الله تعالى .   
69- أوصى لقمان ابنه ببر والديه ولو كانا مشركين .  

70- مخرج حرفي الـ ) ق ( و الـ ) ك ( هو الحلق .   
71- زوال النعمة عن صاحب الجنتين كان نعمة .  

72- الص䐧لة تسقط عن المريض .  
73- توجد قرية قباء بمكة .  

74- لحق علي بن أبي طالب بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص في قباء .  
75- بنى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بيًتا كبيًرا في قباء .   

76- مسجد قباء أول مسجد بني في ا䐥لس䐧لم .  
77- الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالمؤمنين رءوف رحيم .  
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78- وقفت ناقة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أمام دار أبي بكر الصديق .  
79- أقام الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالطابق العلوي في بيت أبي أيوب ا䐣لنصاري .  

80- يوجد المسجد النبوي بمكة المكرمة .   
81- كانت أعمدة المسجد النبوي وسقفه من جريد النخل .  

82- أول عمل قام به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هو بناء المسجد النبوي في المدينة .  
83- تمت المؤاخاة بين المهاجرين وا䐣لنصار .   

84- بخل ا䐣لنصار ولم يحسنوا إلى المهاجرين .  
85- العمل الثاني الذي قام به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في المدينة هو المؤاخاة بين المهاجرين وا䐣لنصار .   

86- صحيفة المدينة تمت بين المسلمين فقط .  
87- سكن يهود بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع المدينة المنورة .  

88- تمت صحيفة المدينة بدار أنس بن مالك .  
89- المنافق هو من يظهر خ䐧لف ما يبطن .  

90- رأس المنافقين هو عبدالله بن أبي بن سلول .  
91- أخبر زيد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بأمر المنافقين حماية ل䐥لس䐧لم .  

92- شهد زيد غزوة مؤتة وغيرها ، ثم مات بالكوفة .  
93- اليهود أهل غدر وفتنة .  

94- أنزل الله قرآنًا يصدق زيًدا .  
95- سعى منافقو المدينة لتخريب المجتمع وإشعال الفتنة .  

96- شب موسى p في قصر فرعون .  
97- فرعون ينتمي لبني إسرائيل .  

98- خرج موسى p من مصر متجًها إلى العراق .  
- الله 䐧 lل يتخلى عن عباده المؤمنين .    99

100- يؤيد الله رسله بالمعجزات .  
101- الدعوة إلى عبادة الله تكون بالغلظة والشدة .  

102- كان موسى p ضعيف البنية .  
103- حين وصل موسى p إلى مدين وجد زحاًما شديًدا .  
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ا䐥لجابات :
 ✓ - 9   ✓ - 8    ✗ - 7   ✓ - 6    ✓ - 5    ✗ - 4    ✓ - 3   ✓ - 2    ✓ - 1    ) ٢ 

✓ -18   ✗ -17  ✗ -16 	✓ -15   ✗ -14  ✗ -13   ✓ -12  ✓ -11 	✗ -10   

 ✓ -27  ✗ -26 	✓ -25   ✗ -24  ✗ -23   ✗ -22  ✓ -21 	✗ -20   ✓ -19   

 ✓ -36   ✓ -35   ✗ -34  ✓ -33   ✗ -32 	✓ -31  ✓ -30   ✓ -29  ✗ -28   

 ✗ -45   ✓ -44  ✓ -43   ✗ -42   ✗ -41  ✗ -40  ✗ -39   ✓ -38  ✓ -37   

✗ -54  ✓ - 53    ✓ -52   ✗ -51   ✗ -50   ✗ -49  ✗ -48   ✗ -47   ✓ -46   

 ✓ -63  ✓ -62   ✓ -61   ✗ -60   ✓ -59   ✓ -58  ✗ -57   ✓ -56   ✓ -55   

 ✗ -72  ✓ -71   ✗ -70   ✓ -69  ✓ -68  ✓ - 67    ✗ -66   ✓ -65   ✗ -64   

 ✓ -81   ✗ -80   ✗ -79  ✗ -78   ✓ -77 	✓ -76  ✗ -75   ✓ -74  ✗ -73   

 ✓ -90   ✓ -89  ✓ -88   ✓ -87   ✗ -86  ✓ -85  ✗ -84   ✓ -83  ✓ -82   

✓ -99  ✗ - 98    ✗ -97   ✓ -96   ✓ -95   ✓ -94  ✓ -93   ✓ -92   ✓ -91   

 ✗ -108  ✗ -107   ✓ -106   ✓ -105   ✗ -104   ✓ -103  ✗ -102   ✗ -101   ✓ -100
 ✓ -117  ✗ -116   ✓ -115   ✓ -114  ✓ -113  ✗ - 112    ✓ -111   ✓ -110   ✓ -109

104- استقر موسى p في مدين قرابة السنوات التسع .   
105- بعد أن انتهى موسى p من مساعدة الفتاتين جلس يناجي ربه .  

106- شرع الله لعباده النوافل وفيها كثير من الفضل .  
107- النوافل أعظم قدًرا عند الله تعالى من الفرائض .   

108- القيام بالنوافل من الواجبات .  
109- يمكن أن نقوم بالنواقل في مختلف العبادات .  

110- من أفضل النوافل تهذيب النفس .   
111- من يسر ا䐥لس䐧لم المسح على الخفين والجوربين .  

112- مدة المسح للمسافر يوم وليلة .   
113- مدة المسح للمقيم يوم وليلة .  

114- من شروط المسح على الخف والجورب أن يلبس على طهارة .   
115- يحب الله أن تؤتى رخصه .  

116- يستطيع المسلم أن يتيمم دون شروط .  
117- التيمم من صور ود الله تعالى لعباده .   
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أكمل ما يأتي : ٣
- خلق الله ا䐥لنسان لـ   1 

- العبادة خير لنا في الدنيا و    2 

- الله تعالى الودود الذي يتودد إلى عباده بـ   3 

- من مظاهر ود الله تعالى لنا في الكون أنه خلق  و     4
- سورة ا䐧لنفطار سورة   5 

- ينقسم ا䐥لدغام إلى نوعين :  و    6 

- من أحكام النون الساكنة والتنوين  و  و  و   7 

- حروف ا䐥لدغام مجموعة في كلمة     8 

- الحكم الذي تقلب فيه النون الساكنة والتنوين إلى ) ميم (    9 

10- كانت المدينة المنورة قبل الهجرة تسمى  
11- صحب  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في الهجرة .  
12- نام  مكان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في الهجرة .

13- استعان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بـ  ليخفي بغنمه آثار أقدامهما .
14- استعان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بـ  ليدله على الطريق .

15- كان عبدالله بن أبي بكر يأتي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بـ 
16- كانت أسماء بنت أبي بكر تحضر  للرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأبي بكر .

17- غاصت أقدام فرس  عندما رأى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأبا بكر من بعيد .
18- كان 䐣لم معبد دور عظيم في  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص .
. p  19- أطلق اسم إسرائيل على نبي الله

20- زوجة فرعون هي  
21- من أجداد موسى p نبي الله  

22- ولد موسى في 
23- فرضت الص䐧لة في ليلة  

24- معنى الص䐧لة في اللغة  وفي الشريعة ا䐥لس䐧لمية  
25- الص䐧لة تؤكد  وتسليمنا   
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26- أحب ا䐣لعمال إلى الله تعالى   
27- النية في الص䐧لة تعني  و  

28- تبدأ الص䐧لة بعد تكبيرة ا䐥لحرام بـ 
29- الدعاء هو  و   

30- الدعاء يكون في أي  وبأية   
31- علمنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص أدعية  في أوقات  

32- حكم دعاء ا䐧لستفتاح أنه  
33- حكم التشهد ا䐣لوسط  وحكم التشهد ا䐣لخير  

34- ص䐧لة الجمعة خطبتها  الص䐧لة . 
35- ص䐧لة العيد خطبتها  الص䐧لة . 

36- تأتي ص䐧لة عيد الفطر بعد  
37- ص䐧لة عيد ا䐣لضحى تأتي بعد 

38- عدد ركعات ص䐧لة الجمعة 
39- عدد ركعات ص䐧لة العيد 

40 - القرآن الكريم هو ك䐧لم  
41 - نزل القرآن الكريم باللغة  

42 - من معاني كلمة القرآن 
43 - من أسماء القرآن الكريم  و  

44 - نزل القرآن الكريم في 
45 - من القصص التي أخبرنا عنها القرآن الكريم  و  

46 - صاحب الجنة ألهته  عن 
47 - أخو صاحب الجنة رأى  المنعم .

48 - أنكر صاحب الجنتين 
49 - زوال الجنتين كان  على صاحبيهما .

50 - من معاني الجنة 
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51 - القدوس اسم من أسماء 
52 - ألهم الله l لقمان 

53 - أوصى لقمان ابنه بأن  صوته في أثناء الحديث .
54 - أوصى لقمان ابنه بأن يأمر بـ  وينهى عن  

55 - أوصانا الله تعالى ببر  
56 - مخارج الحروف الخمسة هي  و  و  و  و 

57- أول مسجد بني في ا䐥لس䐧لم مسجد 
58- لحق  بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأبي بكر في قباء . 

59- وقفت ناقة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أمام دار 
60- أقام الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالطابق السفلي في دار أبي أيوب لـ 

61- ُبني المسجد النبوي في 
62- آخى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بين  و  في المدينة . 

63- جمعت صحيفة  بين المسلمين واليهود .
64- من القيم التي بنيت عليها المؤاخاة بين المهاجرين وا䐣لنصار  و  و  

65- من قبائل اليهود التي سكنت في المدينة قبيلة  و  
66- رغب زيد في المشاركة في غزوتي بدر و  إ䐧ل أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص استصغره . 

67- لقب عبدالله بن أبي بن سلول بـ  في المدينة لـ  على رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص .
68- أراد منافقو المدينة إشعال 

69- شهد زيد بن أرقم غزوة مؤتة ، ثم مات بـ  سنة 66 من الهجرة .
70- شب موسى في قصر 

71- خرج موسى من مصر متجًها نحو 
72- عاش موسى p في مدين  سنوات .

 p 73- من المعجزات التي أيد الله بها موسى
74- النوافل تقرب العبد من  
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75- كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يزيد على الصلوات المفروضة بـ  
76- من فضل النوافل  و   

77- من شروط المسح على الخف والجورب  و  و 
78- من مبط䐧لت المسح على الخف والجورب  و  و 

79- مدة المسح للمقيم على الخف والجورب  
80- مدة المسح للمسافر على الخف والجورب  

81- التيمم بدي䐧ًل مؤقًتا عن  و  
82- الرخصة معناها في الشرع   

83- الله تعالى أباح استخدام الرخص عند  
84- من صور الرخص 

ا䐥لجابات :
٣ ( 1 - يعبده    2 - ا䐢لخرة   3 - النعم    4 - النباتات - الشمس    5 - مكية 

  6 - إدغام بغنة - إدغام بغير غنة   7 - ا䐥لدغام - ا䐥لظهار - ا䐥لق䐧لب - ا䐥لخفاء    8 - يرملون

13- عامر بن فهيرة  12- علي بن أبي طالب  11- أبو بكر الصديق   10- يثرب     9 - ا䐥لق䐧لب 

18- هجرة 17- سراقة بن مالك   16- الطعام  15- أخبار قريش   14- عبدالله بن أريقط  
23- ا䐥لسراء والمعراج 22- مصر  21- يعقوب  20- آسية بنت مزاحم  19- يعقوب  

28- دعاء ا䐧لستفتاح 27- القصد - التعيين   26- الص䐧لة في وقتها   25- خضوعنا - لله   24- الدعاء - العبادة 
33- مستحب - واجب  32- سنة  31- ا䐧لستفتاح - الص䐧لة  30- وقت - صيغة  29- عبادة - طلب 

38- ركعتان 37- الوقوف بعرفة   36- صيام رمضان   35- بعد   34- قبل 
43- الفرقان - الذكر الحكيم  42- الجمع   41- العربية  40- الله سبحانه وتعالى   39- ركعتان 

48- النعمة 47- فضل   46- النعمة - المنعم   45- عاد - ثمود   44- ليلة القدر 
53- يخفض 52- الحكمة   51- الله الحسنى   50- الحديقة  49- نعمة  

56- الجوف - الحلق - اللسان - الشفتان - الخيشوم 55- الوالدين   54- المعروف - المنكر  
61- المدينة المنورة  60- كثرة زواره   59- أبي أيوب ا䐣لنصاري  58- علي بن أبي طالب   57- قباء  

65- بني قريظة - بني قينقاع 64- العدل - التراحم - التعاون  63- المدينة  62- المهاجرين - ا䐣لنصار 
70- فرعون 69- الكوفة  68- الفتنة  67- رأس المنافقين - حقده  66- أحد  

74- ربه  73- العصا التي تتحول إلى ثعبان   72- عشر   71- مدين 
76- تهذيب النفس - تزيد من الصلة بين العبد وربه 75- سنن الرواتب  

77- يلبس على طهارة - يكون الجورب طاهًرا - يغطي الكعبين
80- ث䐧لثة أيام بلياليها  79- يوم وليلة  78- وجود موجب للغسل - انتهاء مدة المسح - نزع الجورب 

84- التيمم 83- الضرورة  82- التخفيف والتيسير   81- الوضوء - الغسل 
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ا䐥لجابات :
٤ ( 1 - لنعبده . 

 䐣 - 2لنه وحده المستحق للعبادة ؛ فهو من خلقنا ووهبنا من النعم ما 䐧ل يعد و䐧ل يحصى .

 3 - خلق الله لنا القمر الذي ينير ظ䐧لمنا وا䐣لمطار والبحار وأنواع ا䐣لسماك . 

 4 -  أنه سبق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إلى الغار ليدخل قبله ويسد الجحور الموجودة به ، والتي يمكن أن تكون سكنًا للحي兎ّات والعقارب حتى 䐧ل يؤذى 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص . 
 5 - بالفرح وإنشاد ا䐣لناشيد .

 6 - ظاهره الحسن ، مشرق الوجه ، ك䐧لمه جميل ، إن صمت ظهر عليه الوقار ، وإن تكلم سما وظهر عليه الج䐧لل .

 䐣 - 7لنه علم أنه سُيبعث من نسل إبراهيم p نبي يكون ه䐧لك ملك مصر على يديه .

 8 - ليرد ا䐣لمانات إلى أصحابها .

 9 - لكثرة زواره حتى 䐧ل يزعج أهل الدار .

10- العدل والتراحم والتعاون .
11- لترسيخ قيم التعايش والمواطنة وحسن الجوار على أسس من العدل وا䐥لنسانية .

䐣 -12لن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص استصغره ورده خوًفا عليه .
13- تزيد من الصلة بين العبد وربه k - تجعل للعباد صلة بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص - تساعد في تهذيب النفس .

أجب عما يأتي : ٤
- لماذا خلقنا الله تعالى ؟  1 

- لماذا نعبد الله ؟   2 

- اذكر مظهرين من مظاهر ود الله تعالى لنا في الكون .  3 

- دلل على عناية أبي بكر للرسول ملسو هيلع هللا ىلص في الغار .    4
- كيف استقبل أهل المدينة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ؟  5 

- كيف وصفت أم معبد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص لزوجها ؟   6 

- لماذا كان فرعون يقتل الذكور من بني إسرائيل ؟  7 

- لماذا نام علي بن أبي طالب مكان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في الهجرة ؟  8 

- لماذا اختار الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الطابق السفلي في دار أبي أيوب ا䐣لنصاري ؟  9
10- ما القيم التي بنيت عليها المؤاخاة بين المهاجرين وا䐣لنصار ؟ 

11- لماذا أسس رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص صحيفة المدينة ؟  
12- لماذا لم يشارك زيد بن أرقم في غزوتي بدر وأحد ؟

13- اذكر ث䐧لث فضائل 䐣لداء النوافل ؟
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اقرأ وصل : ٥
١ - النية هي) ١ (

٢ - الطمأنينة في الركوع
٣ - في أثناء السجود نضع

٤ - من سنن الص䐧لة

)  أ  ( قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة .
)ب( سبعة أعضاء من أجسامنا على ا䐣لرض في موضع القبلة .

)جـ( تعني تثبيت وضع الركوع بقدر تسبيحة واحدة .
) د  ( القصد وتكون مقترنة بتكبيرة ا䐥لحرام .

١ -  من شروط المسح على الجوربين) ٢ (
٢ -  يبطل المسح على الخفين 

والجوربين بـ
٣ - الجورب هو

٤ - من فضل النوافل أنها

فوق  ويصل  والقطن  الصوف  من  الرجل  على  يلبس  )  أ  (  ما 
الكعبين .

)ب( أن يلبسا على طهارة ؛ أي على وضوء .
)جـ( نزع الجورب .

) د  ( تزيد الصلة بين العبد وربه .

ا䐥لجابات :
٥ ( )١( ) 1 - د ( ، ) 2 - جـ ( ، ) 3 - ب ( ، ) 4 - أ ( 
)٢( ) 1 - ب ( ، ) 2 - جـ ( ، ) 3 - أ ( ، ) 4 - د ( 
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 "العبادة" معناها وأنواعها-الدرس األول:

 

 -اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -السؤال األول:

 األقوال واألفعال( –األقوال فقط  –)األفعال فقط ....... ...............في االسالم يشمل....... مفهوم العبادة-1

 (ليعصيه  –ليعبده  –) ليفسد في الكون   ق هللا اإلنسان ...........................................خل -2

 عمارة الكون ( –الصوم  –)بناء المساجد ...............الخاصة بين العبد وربه.........من العبادات  -3  

 ..........................ع من عبادة...................الحفاظ على الصحة نو-4

 عالقة اإلنسان بنفسه. –عالقة اإلنسان بربه.                             -         

 عالقة اإلنسان بالكون . –عالقة اإلنسان بإنسان.                           -         

 الخوف( –الحزن  –السعادة  –) الضرر   ..لإلنسان في الدارين الدنيا واآلخرة............العبادة تحقق ......... -5

                                             

 .( أمام العبارة غير الصحيحة×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)√ضع عالمة) -السؤال الثاني:

 هللا تعالى تكون بالصالة والصوم فقط.                 )         ( عبادة -1

 خلق هللا اإلنسان ؛ ليعبده ويطيعه.                             )         ( -2

 الصيد الجائر ظلم وإفساد في الكون .                        )         (  -3
 )          (          التنمر على اآلخرين والسرقة من األفعال المحرمة          -4

 تعمير الكون والحفاظ عليه عبادة هلل                                   )          ( -5

 -تية :سؤال الثالث : أجب عن األسئلة اآلال

 لماذا خلق هللا اإلنسان؟ -:1س

.............................................................................................................. 

 ما واجب اإلنسان نحو النباتات والجمادات؟ -: 2س

................................................................................................................ 
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 الودود-عالى ت -اسم هللا -الدرس الثاني:

 -امأل الفراغات في الجمل بالكلمات اآلتية: -السؤال األول:

 الشعور –يخبره  –الفلك  –السالم  –النعم 

 الود هو الفعل الجميل الناتج عن ................... بالحب .-1

 الموجودة فى الكون . يتودد هللا إلى عباده بـ ................... -2

 البحر . علينا ................... التي تجري في من نعم هللا -3

 إلقاء .................... واالبتسامة من مظاهر الود مع الناس.-4

 أن من يحب أحًدا عليه أن .........................  ملسو هيلع هللا ىلص أرشدنا الرسول الكريم-5

 -ما يناسبه من العمود)ب(:صل من العمود )أ(  -السؤال الثاني:

 

 )ب( )أ(
 عندما أخطئ  -1
 عندما أحب شخًصا -2
 الود -3
 الحب -4

 فعل أو سلوك ناتج عن الحب.)        (-
 شعور قلبي تجاه من تحب.    )       (-
 يجب أن استغفر و أتوب.      )       (-
 يجب أن أخبره .               )       ( -

 

 -األسئلة اآلتية:أجب عن  -السؤال الثالث :
 

 من الذي خلق الود بين الناس؟ -:1س

............................................................................................................. 

 ما مظاهر ود هللا لنا في الكون ؟ -:2س

............................................................................................................. 
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 سورة االنفطار "وصف يوم القيامة" -الدرس الثالث:

 

 -امأل الفراغات في الجمل بالكلمات اآلتية: -السؤال األول:

 ينظر  –عين  –القيامة 

من سرة أن ................. إلى يوم .............. كأنه " -: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 

رأى.................... فليقرأ "إذا الشمس كورت "و"إذا السماء انفطرت"و"إذا السماء 

 انشقت".

 

 .( أمام العبارة غير الصحيحة×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)√ضع عالمة) -السؤال الثاني:

 

 (           ) يوم القيامة يحاسب هللا تعالى الناس على أعمالهم.               -1

 (           )                               النعيم هو جزاء الفجار يوم القيامة. -2

 )           ( يوم القيامة تكف الكواكب عن الدوران .                         -3

 (          )   في أحسن صورة .                           خلق هللا اإلنسان  -4

 (          )  سورة االنفطار من السور المكية.                               -5

 -أجب عن األسئلة اآلتية: -السؤال الثالث:

 أين نزلت سورة االنفطار؟ وما موضوعها؟ -:1س

............................................................................................... 

 ما جزاء األبرار يوم القيامة؟ -:2س

................................................................................................. 
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 أحكام النون الساكنة والتنوين -الدرس الرابع:

 

 -اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:اختر  -السؤال األول:

 ستة( –خمسة  –أربعة  –) ثالثة             حروف اإلدغام عددها...................... -1

 قلب النون الساكنة إلى )م( مخفاه عند التقائها بحرف)ب(يسمى................ -2

 إخفاء( –إقالب  –إظهار  -)إدغام                                                      

 ثالث كلمات ( –كلمتين  –)كلمة واحدة             اإلدغام يكون في ..................  -3

 الثاء( –التاء  –الباء  –اإلقالب يكون في  حرف واحد هو......................) الهمزة  -4

 حروف اإلخفاء عددها ................................ -5

 خمسة عشر حرفًا.–أربعة عشر حرفًا.                    -              

 سبعة عشر حرفًا. –ستة عشر حرفًا.                      -             

 .( أمام العبارة غير الصحيحة×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)√ضع عالمة) -السؤال الثاني:

 

 القرآن الكريم تالوة صحيحة.     )       ( علم التجويد علم يعرف به كيفية تالوة -1

 حروف اإلظهار الحلقي تختصر في كلمة "يرملون".                     )        ( -2

 عالمة اإلقالب بالمصحف تكون حرف "م".                               )        ( -3

 )        (                تنطق النون الساكنة أو التنوين بغنة قبل حروف "ينمو".   -4

 

 أذكر حكم التنوين في " نَْفٌس ِلنَْفٍس".................................. -
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 للهجرة ملسو هيلع هللا ىلصاستعداد الرسول  -الدرس األول :

 -أكمل ما يأتي: -السؤال األول:

 لياًل ؛ليقتلوه.  ملسو هيلع هللا ىلصتجمع رجال من .....................حول بيت الرسول  -1

 أبا بكر رضي هللا عنه في رحلة .....................  ملسو هيلع هللا ىلصصاحب الرسول -2

 سميت ..................... بالمدينة المنورة.-3

 للهجرة ....................وإتقان.  ملسو هيلع هللا ىلصخطط الرسول  -4

 في أثناء خروجه من بيته لياًل.  ملسو هيلع هللا ىلصحجب هللا ...................... المشركين عن رؤية النبي  -5

 .( أمام العبارة غير الصحيحة×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)√ضع عالمة) -السؤال الثاني:

 )        (      هاجر كل المسلمين إلى المدينة بعد بيعة العقبة الثانية.                           -1

 )        (     ف من أن يقتله المشركون.      أحس علي بن أبي طالب رضي هللا عنه بالخو -2

 )        (   أن قريًشا ستبحث عنه بالطريق المعتاد إلى المدينة.              ملسو هيلع هللا ىلصتوقع الرسول -3

 )       ( حين علمت بانتشار اإلسالم في المدينة.  ملسو هيلع هللا ىلصلم تقم قريش بأية مؤامرة ضد الرسول -4

 

 -اآلتية:أجب عن األسئلة  -السؤال الثالث:

 

 إلى أين هاجر المسلمون بعد بيعة العقبة الثانية؟ -:1س

................................................................................................. 

 إليها؟ ملسو هيلع هللا ىلص بم سميت يثرب بعد هجرة رسول هللا -:2س

.................................................................................................. 
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 الطريق إلى المدينة-الدرس الثاني : 

 -رتب األحداث اآلتية حسب ما وردت بالدرس: -السؤال األول:

 وصاحبه رضي هللا عنه إلى غار ثور.  ملسو هيلع هللا ىلص)      ( وصول الرسول 

 المرور بخيمة أم معبٍد وشرب لبن األغنام.)      (

 بالفرح والسرور.  ملسو هيلع هللا ىلص)      (استقبال األنصار للرسول 

 . ملسو هيلع هللا ىلص)      ( وصول المشركين إلى غار ثوٍر ؛ للحاق برسول هللا 

 وصاحبه رضي هللا عنه.  ملسو هيلع هللا ىلص)      ( عجز سراقة بن مالٍك عن اللحاق بالرسول 

 -مما بين القوسين: اختر اإلجابة الصحيحة -السؤال الثاني: 

 وصاحبه رضي هللا عنه غار ...................في أثناء الهجرة.  ملسو هيلع هللا ىلصدخل الرسول  -1

 تبوك( –ثوٍر  –) حراٍء                                              

 في دخول الغار؛......................  ملسو هيلع هللا ىلصسبق أبو بكر رضي هللا عنه الرسول  -2

 ليعد الطعام( -ليسد الجحور   –) ليتأكد من عدم وجود شخص بداخله                                       

 وصاحبه رضي هللا عنه في الغار ...................أيام.  ملسو هيلع هللا ىلصبقى الرسول  -3

 خمسة ( –ثمانية  –) ثالثة                                        

 وصاحبه رضي هللا عنه.  ملسو هيلع هللا ىلصكان .............. يأتي بأخبار قريش للرسول  -4

 بن أبي بكر(عبدهللا  –ابن أريقٍط  –) ُسراقة                                                     

 .   ملسو هيلع هللا ىلصبارَك هللا لبن أغنام ...................... ببركة يد الرصول  -5

 أم معبد ( –أسماء بنت أبي بكر  –) عامرة بن فهيرة                                                  

 -أجب عن األسئلة اآلتية: -السؤال الثالث :

 وصاحبه رضى هللا عنه  ملسو هيلع هللا ىلصماذا فعلت قريش ؛ لتصل للرسول  -:1س

....................................................................................... 

 وصاحبه رضى هللا عنه؟  ملسو هيلع هللا ىلصكيف استقبل أهل المدينة الرسول  -:2س

............................................................................................ 
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 أم معبٍد" ملسو هيلع هللا ىلص الدرس الثالث"معجزة الرسول 

 -بالكلمات اآلتية:امأل الفراغات  -السؤال األول :

 رحمة  –هزيلة  –سبيالا  –قوى  –مرتين 

 كانت شاة أم معبٍد ............. وضعيفة.  -1

 شاة أم معبٍد ........................     ملسو هيلع هللا ىلصحلب الرسول -2

 إن وجد إلى ذلك.................... ملسو هيلع هللا ىلصقرر زوج أم معبد أن يحلق بالرسول -3

 ..................للعالمين. ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عز وجل أرسل هللا  -4

 فأكرمها هللا و..............لها شاة بعد ضعفها.ملسو هيلع هللا ىلص أظهرت أم معبد كرمها للرسول   -5

 ( أمام العبارة غير الصحيحة.×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)√ضع عالمة) -السؤال الثاني:

 )          (                    تقع خيمة أم معبٍد بين مكة والمدينة .                 -1

   وصاحبه بخيمة أم معبٍد ؛ليسألوها عن الطريق.      )          (ملسو هيلع هللا ىلص  مر الرسول  -2

 أسلمت أم معبد وزوجها ، وهاجرا إلى المدينة المنورة .                )          (-3

 في قصة الشاة الضعيفة التي أخرجت اللبن. )          ( ملسو هيلع هللا ىلصظهرت بركة الرسول -4

 )         (   من اللبن بعد أن سقى  أم معبٍد وصاحبه أبا بكر. ملسو هيلع هللا ىلصشرب رسول هللا  -5

 

 -أجب  عن األسئلة اآلتية: -السؤال الثالث :

 أين كانت تسكن أم معبٍد؟-:1س

.................................................................................................................. 

 كيف أسلمت أم معبٍد و زوجها؟-:2س

................................................................................................................. 
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 والدته ونشأته" –"قصة موسى عليه السالم -الدرس الرابع:

 "نبي من مصر"

 -اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -السؤال األول:

 آسية ( –خديجة  –اسم زوجة فرعون ....................                       )أسماء  -1

 صالح( –يعقوب  –بنو إسرائيل هو أحفاد ...................                     ) هود  -2

 أمير ( –نبي  –ادعى فرعون أنه ........................                      ) إله -3

 شيخ(  –مولوٍد أنثى  –أمر فرعون بقتل كل ................من بني إسرائيل.      ) مولوٍد ذكٍر  -4

 ير فرعون(  قصر وز –قصر فرعون  –عاش سيدنا موسى في .................            ) بيت أمه  -5

 -اكتب أمام كل دوٍر من األدوار اآلتية اسم الشخصية التي قامت به: -السؤال الثاني:

 تتبعت التابوت في اليم كما أمرتها أمها.              ................................... -1

 .............ربت موسى ، ورأت فيه االبن الذي تتمناه.          ....................... -2

 وافق على اإلبقاء على حياة الرضيع على كره .      ....................................-3

 أرضعت موسى ، ووضعته في التابوت ، وألقته في الماء................................. -4

 -أجب عن األسئلة اآلتية: -السؤال الثالث:

 أين ولد موسى ؟ وأين نشأ؟ -:1س

.............................................................................................................. 

 أطلق اسم "إسرائيل " على واحد من األنبياء . فمن هو ؟ وماذا يعني؟-:2س

........................................................................................................... 
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 "مكانة الصالة وحكمها"-الدرس األول:

ا الكلمات مما بين القوسين:-السؤال األول:  -اكمل األحاديث اآلتية مستخدما

 كفارة(–الكبائر  –وقتها –إقامة الصالة –أن محمد رسول هللا  –)إيتاء الزكاة 

 :"بني اإلسالم على خمس : شهادة أن ال إله إال هللا و................... ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  -1

 حج البيت ، وصوم رمضان". و و...................و.................،

، ما لم :"الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ..............لما بينهن ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا -2

 تغش...............".

 أي العمل أحب إلى هللا ؟ قال: "الصالة على ............".:  ملسو هيلع هللا ىلص سئل رسول هللا-3

 ( أمام العبارة غير الصحيحة.×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)√ضع عالمة) -السؤال الثاني:

 الصالة فرصة للتوبة المتكررة كل يوم من صغائر الذنوب.          )           ( -1

 ألحٍد سواه.                                )           ( ما نقوله في الصالة ال نقوله-2

 صالة كسوف الشمس من الصلوات األسبوعية.                        )           (-3

 الصالة تقوي رغبة اإلنسان في الخير، وتبعده عن الشر.             )          ( -4

  -أجب عن األسئلة اآلتية : -السؤال الثالث:

 ؟-تعالى-ن أخص العبادات بيننا وبين هللا لماذا تعتبر الصالة م -:1س

.................................................................................................... 

 ما حكم الصالة ؟-:2س

................................................................................................ 
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 الفرق بين الركن والسنة " –الدرس الثاني " الصالة 

 -د )أ(ما يناسبه من العمود)ب(:صل من العمو -السؤال األول:

 )ب( )أ(
 أركان الصالة. -1

 الصالة . سنن -2

 من ترك ركنًا من الصالة .-3

 من ترك سنة من الصالة. -4

 )      (  صالته صحيحة.              -
 ال تصح الصالة إال بها.       )       (  -
 إذا لم نقم بها ال تبطل الصالة.)       (  -
 صالة باطلة.                   )       ( -

 

 -اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:-السؤال الثاني:

 ................ما يكون أساًسا في الصالة ،وتبطل صحتها دونه يسمى -1

 المستحب(     -السنة  -)الركن                                                   

 عيينها "فرض أو سنة " يسمى...................تقصد الصالة و-2

 النية ( -القيام  -) السجود                                                    

 ...................... من شروط صحة الركوع-3

 التسليمة األولى ( -الطمأنينة  -)قراءة الفاتحة                                                         

 نية الخروج من الصالة من ......................الصالة. -4

 مستحبات ( -أركان  -) سنن                                                          

 -أجب عن األسئلة اآلتية : -السؤال الثالث:

 ماذا نسمي األفعال التي تتكون منها الصالة ؟ -:1س

................................................................................................... 

 متى تكون تكبيرة اإلحرام؟ -:2س

............................................................................................. 
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 الدرس الثالث:"أدعية االستفتاح والتشهد ومعناها"

 العبارة غير الصحيحة.( أمام ×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)√ضع عالمة) -:ألولاالسؤال 

 .                            )          ( -تعالى-ستفتاح يجلب لنا الخير من هللا دعاء اال -1

 يقول المصلي دعاء االستفتاح بعد قراءة الفاتحة.                            )          ( -2

 .                              )          ( ملسو هيلع هللا ىلصنزيد في التشهد األخير الصالة على النبي -3

 تبطل الصالة عند نسيان التشهد األوسط.                                      )          ( -4

 -امأل الفراغات في الجمل اآلتية : -السؤال الثاني:

 مستحب( -صالحنا  -وحدانية  -)واجب 

 ......................يستجيب هللا دعاءنا ؛ فيحقق ما فيه.. -1

 حكم التشهد األوسط ..............،وحكم التشهد األخير..................... -2

 دعاء االستفتاح إقرار بـ.....................هللا. -3

 -أجب عن األسئلة اآلتية: -السؤال الثالث :

 

 لماذا وجب على المؤمن دعاء ربه ومناجاته؟-:1س

................................................................................................ 

 متى يكون دعاء االستفتاح في الصالة ؟ -:2س

.............................................................................................. 
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 لجمعة والعيدين"الدرس الرابع" صالة ا

 -السؤال األول أكمل الجمل  بالكلمات اآلتية:

 الحج ( -سبع  -عبادته  -فرض  -)صيام رمضان 

 شرع هللا صالة الجمعة ؛ ليجتمع المسلمون على .................والتقرب إليه.-1

 تأتي صالة عيد الفطر بعد عبادة عظيمة ، هي .........................-2

 الجمعة ..............على كل ذكٍر مسلٍم عاقٍل بالغٍ.صالة  -3

 تأتي صالة عيد األضحى بعد عبادة عظيمة ، هي.................... -4

  عدد تكبيرات الركعة األولى من صالة العيد.............تكبيراٍت بخالف تكبيرة اإلحرام. - 5

 ( أمام العبارة غير الصحيحة.×وعالمة)( أمام العبارة الصحيحة √ضع عالمة) -السؤال الثاني:

 (    )     تصلى صالة الجمعة مرتين في العام .                           -1

 )       (  خطبة صالة العيدين قبل الصالة.                                 -2

 (       )  صالة الجمعة سنة مؤكدة على الذكر العاقل البالغ.               -3

 (       تستحب صالة العيدين بالساحات أو المسجد.                      ) -4

 (      في الركعة الثانية من صالة العيدين نكبر ثالث تكبيرات.         )-5

 -أجب عن األسئلة اآلتية: -السؤال الثالث :

 ما حكم صالة العيدين؟-:1س

.................................................................................................. 

 صالة العيدين؟متى تكون  -:2س

..................................................................................................... 
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 الدرس األول 

 تعبد وتدبر –القرآن الكريم 

 

 : الخاطئة  ( أمام العبارة×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)√ضع عالمة) - السؤال األول :

 نزل القرآن الكريم على مرحلتين .                                     )         ( -1

 )         (          القرآن الكريم آخر الكتب المقدسة نزواًل على البشر .        -2

 نزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا مفرقًا .      )         ( -3

 )         (       .               ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن الكريم كالم معجز من عند النبي محمد -4

 

 السؤال الثاني: تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 عرفة ( –القدر  –ليلة ...............         ) اإلسراء والمعراج  م فيالكرينزل القرآن  -1

 المعجـزة ( –الفـرقان  –من أسماء القرآن الكريم ...................           ) القـارعـة -2

 ه (االلتزام بتعاليم –اإليمان به  –ليسهل .........         ) حفظه  نزل القرآن الكريم مفرقًا؛-3

 (  3623-  114 - 6236 –  6232عدد آيات القرآن الكريم .............               )-4

 

 السؤال الثالث : أجب عن األسئلة اآلتية :

 ما معنى المعجزة ؟ 1س

.................................................................................. 

 ول القرآن الكريم .اذكر سببين من أسباب نز2س

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 الدرس الثاني 

 على نعمه -تعالى –شكر هللا 

 ()قصة صاحب الجنتين 

 

 السؤال األول : تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 يس ( –الكهف  –سورة .........                ) البقرة وردت قصة صاحب الجنتين في -1

 صالحه وتقواه ( –وأوالده ماله  –تفاخر صاحب الجنتين على أخيه بـ ....... )علمه الغزير -2

 ماشاء هللا ( –استغفر هللا  -ؤية النعم .            ) أعوذ باهللتعلمنا قول ............ عند ر -3

 كسواًل ( –راضيًا  –أخو صاحب الجنتين كان .......                              ) حاقًدا  -4

 ( أمام العبارة غير الصحيحة.×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)√ضع عالمة) -السؤال الثاني:

 وندم الرجل .                                                )          ( هلكت الجنتان ، -1

 يحمي النخل الجنتين من الرياح الشديدة .                                   )          ( -2

 على الرجل بدارين يفصل بينهما نهر .               )          ( –تعالى  –أنعم هللا  -3

 .                        )          ( ملسو هيلع هللا ىلصاحب الجنتين حدثت فى عهد الرسول قصة ص -4

 زوال النعمة عن صاحب الجنتين كان نعمة .                              )          (  -5

 السؤال الثالث : رتب األحداث اآلتية كما وردت في القصة :

 )      ( هالك الجنتين وندم صاحبهما .

 تفاخر صاحب الجنتين على أخيه . )      (

 )      ( رزق هللا صاحب الجنتين حديقتين مثمرتين بينهما نهر .

 ( صاحب الجنتين ينكر يوم القيامة .      )

 ( نُصح األخ ألخيه بشكر نعمة هللا عليه ،وذكرهللا عند رؤية الجنتين .      )
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 الدرس الثالث 

 القدوس –تعالى  –اسم هللا 

 

 -ول : تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :السؤال األ

 الذى ال إله غيره ( – القادر على كل شئ –معنى اسم هللا القدوس................)المنزه عن النقص  -1

 معرفته وعبادته ( –تنمية المال  –خلقنا هللا عز وجل ...............                ) االستمتاع بالنعم  -2

 قدرته ( –صفاته  –ه عز وجل) ليس كمثله شىء (على .......                       ) شريعته يدل قول -3

 كالهما معا ( –قدراتنا  –نرى الكمال فى صنعة هللا عز وجل في .......                    ) صفاتنا  -4

 

 الخاطئة : ( أمام العبارة×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)√ضع عالمة) -السؤال الثاني:

 معرفة هللا )تعالى( .                   )         ( اسة أسماء هللا الحسنى تساعدنا فيدر -1

 بعض الناس لهم صفات كصفات هللا .                                          )         ( -2

 )         (      هلل عز وجل ماال يحصى من األسماء والصفات .                         -3

 ليس من المعقول أن يتصف اإلله بالضعف والعجز .                          )         ( -4

 

 السؤال الثالث أجب عن األسئلة اآلتية :

 

 لماذا خلقنا هللا ؟ 1س

........................................................................................................ 

 ما معنى اسم هللا القدوس ؟  2س

........................................................................................................ 
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 الدرس الرابع 

 وصايا لقمان الحكيم البنه 

 

 السؤال األول : تخيراإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 االجتهاد فى العمل (  –التكبر على الناس  –من عزم األمور .............            )الصبر  – 1

 لناس (اعتزال ا –رفع الصوت  –من األمور المنكرة ............             ) السير باعتدال  -2

 رجــــل صالـح ( –مـلـك  –لقمان الحكيم ...................                           ) نـبـي  -3

 ينصـحـه ( –يمـدحـه  –معنى يعظه ....................                              ) يعـنفـه  -4

 

 ( أمام العبارة غير الصحيحة.×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)√ضع عالمة) -السؤال الثاني:

 )           (             إقامة الصالة أولى نصائح لقمان البنه .                       -1

 لقمان عبد صالح ، ألهمه هللا عز وجل النبوة .                            )           ( -2

 )           (                      المؤمن يراقب هللا عز وجل فى كل أفعاله .          -3

 ال يحب هللا من يختال فى مشيه .                                          )           ( -4

 أوصى لقمان ابنه ببر الوالدين ولو كانا مشركين .                       )           ( -5

 

 السؤال الثالث : أجب عما يلى :

 حكيم ؟من لقمان ال 1س

.............................................................................................. 

 اذكر واحًدا من آداب السير ، وآخر من آداب التحدث . 2س

................................................................................................... 
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 الدرس الخامس

 )مخارج الحروف(

 -تخير مما بين القوسين: -السؤال األول :

 ضبط الحروف( –أماكن خروج الحروف  –مخارج الحروف هي...................)صفات الحروف  -1

 المعدة( –اللسان  –ليس من مخارج الحروف .............)الجوف  -2

 الخيشوم( –اللسان  –القاف والكاف مخرجهما ...............) الحلق  -3

 الالم ( –النون  –من حروف الحلق.......................)الغين  -4

 

 ( أمام العبارة غير الصحيحة.×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)√ضع عالمة) -السؤال الثاني:

 ومعناها.                      )        ( تغير مخرج الحرف يؤدي إلى تغير الكلمة -1

 عة أحرف.                                           )        (بيخرج من الخيشوم أر -2

 حروف المد مخرجها أقصى الحلق.                                        )        ( -3

 و )ك( من اللسان.                                 )        ( –يخرج حرفي الـ)ق(  -4

 ل(.                                       )        (  -حافتا اللسان يخرج منهما )ض -5

 

 صل من العمود)أ( ما يناسبه من العمود)ب( -السؤال الثالث:

 )ب( )أ(

 م                   )      ( -ن  الجوف-1

 م         )       ( -ف  -ب  -و لحلقا-2

–ص  –ث  –ذ  –ك  –ظ  –ر  –ن  –ت  –ز  –ق  –د  –ط  –س  -ي اللسان-3
 ض                                      )       ( –ل  –ج  -ش

 خ                         )      (–غ –ح –ع  –ه  –ء  الشفتان-4

 أ                                        )      ( –ي  –و  الخيشوم-5
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 الدرس األول

 "بناء المجتمع المدني"

 ( أمام العبارة غير الصحيحة.×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)√ضع عالمة) -السؤال الثاني:

 وحسن الجوار.               )          ( المواطنة قيم التعايش و  ملسو هيلع هللا ىلصرسخ الرسول  -1

 متر مربعًا .                      )           ( 1500كانت مساحة المسجد النبوي  -2

 مع أصحابه في بناء المسجد .                       )          (  ملسو هيلع هللا ىلصتعاون الرسول  -3

 المسجد النبوي أول مسجد بني في اإلسالم.                            )          ( -4

 استقبال المهاجرين .                                   )           ( أحسن األنصار -5

 -تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -السؤال الثاني :

 في الطابق............ من دار أبي أيوب.  ملسو هيلع هللا ىلصأقام الرسول  -1

 األوسط ( –العلوي  –السفلي )                                                                         

 صحيفة المدينة( –عقد المؤاخاة  –في المدينة .........)بناء المسجد  ملسو هيلع هللا ىلصأول ما قام به الرسول  -2

 لألنصار بالكرم واإليثار في سورة........................ –تعالى  –شهد هللا  -3

 الـفلـق ( –العصـر  –) الحشـر                                                                        

 وأقام بها أول مسجد في اإلسالم....................  ملسو هيلع هللا ىلصوصل الرسول  -4

 قبـاء( –قدس الـ –) الطـائف                                                                          

 -أجب عن األسئلة اآلتية: -السؤال الثالث:

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصأين استقرت ناقة الرسول  -:1س

.............................................................................................. 

 بالطابق السفلي بدار أبي أيوب األنصاري؟  ملسو هيلع هللا ىلصلماذا أقام الرسول  -:2س

.............................................................................................. 
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 الدرس الثاني

 "الرسول ويهود المدينة "

 

 السؤال األول: تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 اختيار العقيدة ( –المواطنة  –يثبت حق ............... باإلقامة في الوطن .            ) العمل  – 1

 خمس ( –أربع  –قبائل يهودية .    ) ثالث ........  ملسو هيلع هللا ىلصالمدينة المنورة في عهد الرسول سكنت  -2

 الجوار ( –النسب  –نظمت الصحيفة العالقة بين سكان المدينة على أساس ........... .  )الدين  -3

 واحد وستين ( –واحد وخمسين  –ًدا .  ) خمسين اشتملت صحيفة المدينة على ...............  بن -4

 

 :( أمام العبارة غير الصحيحة×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)√ضع عالمة) - السؤال الثاني :

 أقرت الصحيفة حق اليهود في ممارسة شعائرهم الدينية .                  )         ( -1

 الحياة في المدينة .                 )         (تُعد الصحيفة بمثابة دستور ينظم شئون  -2

 أفراد المجتمع جميعهم متساوون أمام القانون .                              )         ( -3

 المسلمون أمة تحب السالم ، وال تسعى للصدام ونشر الكراهية .          )         ( -4

 

 السؤال الثالث :

  يأمر فيه الرسول بإفشاء السالم .اذكر حديثًا شريفًا 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 
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 الدرس الثالث:

 زيد بن أرقم ) الغالم الصادق (

 

 ين :السؤال األول : تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوس

 مــؤتــة ( –أحــــــــد  –شهد زيد بن أرقم غزوة..................  .                        ) بـــدر  -1

 عبد هللا بن أُبي ابن سلول ( –أبو لهب  –رأس المنافقين هو ................   .         ) أبو جهل  -2

 نشر الفتنة ( –حماية المسلمين  –ما قام به زيد بن أرقم كان هدفه  .............  ) إظهار بطولته  -3

 زيـد بن أرقــم ( –نفسه  –كان عبد هللا بن أُبي يقصد بـ ) األعز ( ........            ) الرســـول  -4

 

 :( أمام العبارة غير الصحيحة×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)√ضع عالمة) -السؤال الثاني :

 من الهجرة .                                      )           (  66توفى زيد بن أرقم عام   -1

 الصدق ينجي صاحبه دائًما .                                                    )           ( -2

 أُحد النشغاله مع أهله .            )           (لم يذهب زيد بن أرقم إلى غزوتي بدر و  -3

 لكنه يريد الزعامة .                   )           ( ملسو هيلع هللا ىلصكان عبد هللا بن أُبي يحب الرسول  -4

 

 السؤال الثالث : أجب عن السؤال التالي:

 من زيد بن أرقم ؟ س 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 
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 الدرس الرابع 

 نبوته -  عليه السالمقصة موسى 

 

 السؤال األول :تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 فرعـون ( –أهـل مديـن  –بعث هللا سيدنا موسى إلى . ........... .              )أهل ثمود  -1

 عشـر ( –ثمـانـي  –قضى سيدنا موسى فى مدين ...........  سنوات .            ) خمـس  -2

 قصر فرعون ( –كوخ  –نشأ سيدنا موسى ................                        ) بيت أمه  -3

 ـاء (سـيـنــ –مـديـن  –نزل الوحي على سيدنا موسى فى ..........              ) العــراق  -4

 

 :( أمام العبارة غير الصحيحة×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)√ضع عالمة) -السؤال الثاني :

 ضعيف البنية .                               )          (عليه السالم كان سيدنا موسى  -1

 (         .                              ) عليه السالم الناقة من معجزات سيدنا موسى  -2

 يده ؛ فكانت بيضاء .                      )          ( عليه السالم أخرج سيدنا موسى  -3

 طغى فرعون وتجبر ؛ فعاقبه هللا .                                        )          ( -4

 

 السؤال الثالث : اقرأ اآلية الكريمة اآلتية ثم أجب :

 ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى " إنى أناقال تعالى :" 

 حديثه في اآلية السابقة ؟ -عز وجل-إلى من يوجه هللا  1س

..................................................................................................... 

 لماذا ذهب الُمخاطب إلى هذا المكان ؟ 2س

..................................................................................................... 
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 الدرس األول 

 النـوافـــل 

 

 السؤال األول : تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 ( 32 – 22 – 12السنن الرواتب عددها .......... ركعة .                                )  -1

 ذكاته ( –صالته  –أول ما يحاسب عليه العبد                                       ) صيامه  -2

 ال سنة لها ( –سنتها ركعتان بعدها  –صالة المغرب ................. ) سنتها ركعتان قبلها  -3

 جميع العبادات ( – السنن –النوافل هى ................... .                       ) الفرائض  -4

 يوم العيد ( –يوم عرفة  –من أيام الصيام التطوعي ............  .          ) شهر رمضان  -5

 الخاطئة : ( أمام العبارة×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)√ضع عالمة) -السؤال الثاني :

 )          (  النوافل فيها كثير من الفضل  .                                   -1

 تجبر صالة النوافل أى نقص بالصلوات المفروضة .            )          ( -2

 تقتصر النوافل على الصالة والصيام .                            )          ( -3

 صالة الضحى من الفرائض .                                      )          ( -4

 

 السؤال الثالث : اقرأ ثم أجب : 

أحب إلى مما ............... عليه ، ومايزال  وما تقرب إلي ................ بشىء: "  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 

 عبدي يتقرب إلي بـ ................ حتى أحبه "

 امأل الفراغات بالمحذوف من الحديث الشريف .  1س

 ...............................اذكر معنى ) افترضت (  2س

 كيف يصل العبد إلى محبة هللا ؟ 3س

................................................................................................................. 
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 الدرس الثاني 

 المسح على الخفين و الجوربين 

 

 يحة مما بين القوسين :السؤال األول : تخير اإلجابة الصح

 باطن ( –أسفل  –يكون المسح على الخفين من ..............القدم .                     ) أعلى  -1

 الشراب ( –الخف  –الجورب هو ..............  .                                       ) الحذاء  -2

 الجلد ( –القطن  –الخف يشبه الجورب لكنه مصنوع من ................. .         ) الصوف  -3

 الركبتين (  –الساقين  –من شروط صحة المسح على الجورب أن يغطي ........... ) الكعبين  -4

 

 :الخاطئة ( أمام العبارة ×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)√ضع عالمة) -السؤال الثاني :

 

 )        ( أباح هللا عز وجل المسح على الخفين والجوربين تيسيرا على المسلمين .   -1

 برخصة المسح على الخفين .                                  )        (  ملسو هيلع هللا ىلصأخذ النبي  -2

 )        (   مدة األخذ برخصة المسح على الخفين للمقيم هى ثالثة أيام بلياليها .       -3

 )        (  الكعبان هما العظمتان البارزتان فوق القدم .                                  -4

 

 السؤال الثالث : أجب عن األسئلة التالية :

 ما شروط المسح على الخفين أو الجوربين ؟ 1س

............................................................................................... 

 عالم تدل مشروعية المسح على الجوربين أو الخفين ؟ 2س

................................................................................................... 
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 الث الدرس الث

 م التيم

 

 السؤال األول : تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 الدعاء ( –الصالة  –م ألداء عبادة ..........            ) الصوم يؤخذ برخصة التيم -1

 المرض ( –تناول الطعام  –يبطل التيمم عند ..............             ) النوم العميق  -2

 التراب ( –الطين  –التيمم هو قصد ......... الطاهر  .                         ) الماء  -3

 غير مقبول (  –مؤقت  –التيمم بديل .............. عن الوضوء أو االغتسال . ) دائم  -4

 

 الخاطئة :( أمام العبارة ×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)√ضع عالمة) -السؤال الثاني :

 إذا حضر الماء بطل التيمم .                                        )         ( -1

 يشترط الترتيب عند التيمم ، الوجه ثم اليدان .                     )         ( -2

 يجوز التيمم لفرضين متتاليين .                                     )         ( -3

 تيمم مسح القدمين .                                     )         (من أركان ال -4

 

 السؤال الثالث : أجب عن األسئلة التالية :

 متى يجوز لنا األخذ برخصة التيمم ؟  1س

............................................................................................................... 

 اذكر أركان التيمم . 2س

............................................................................................... 

............................................................................................... 
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